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meer dan ZesTig en damn cool

susan sarandon geeft in Arbitrage van Nicholas Jarecki 
gestalte aan Ellen Miller, de vrouw van gladde zakenman 
Robert (Richard Gere). Niet alleen neemt hij het niet nauw 

met de echtelijke trouw, hij liegt ook nog eens tegen zijn eigen 
dochter/vennoot om de business te redden. Robert vindt dat dat 
kan omdat hij ‘voor zijn gezin zorgt’, lees: geld in het laatje brengt. 
Susan Sarandon speelt een bijrol in Arbitrage, maar zet die 
doortastend neer. Een vrouw van zestig maak je niets wijs en van 
haar dochter blijf je af. De keuze van Jarecki voor Susan Saran-

don is verre van dwaas. Deze stijlvolle actrice, in 1946 geboren 
als Susan Abigail Tomalin, moest het nooit van ellenlange benen 
of een poppengezichtje hebben, maar van genoeg vlees en vurig 
bloed. Ze staat haar mannetje puur met talent. Zo begon ook 
haar carrière: ze liep met haar man Chris Sarandon mee naar 
een auditie voor de film ‘Joe’ (1970), maar kreeg er zelf een rol in. 
Het koppel scheidde na twaalf jaar en met haar twaalf jaar 
jongere man en acteur-regisseur Tim Robbins ‘The Shawshank 
Redemption’ kreeg ze twee zonen. Als jonge moeder werd ze 
selectiever in de keuze van rollen en die focus wierp zijn 
vruchten af. Ze behaalde zes Oscarnominaties en verzilverde er 
één van in 1995, voor haar rol van bemoederende zuster, aan de 
zijde van Sean Penn, in het doodstrafdrama ‘Dead Man Walking’ 
van... Tim Robbins. In haar jongere jaren werd Sarandon vooral 
gecast als kwetsbare, gevoelige vrouw, nu veel meer als ijzeren, 
onwrikbare dame. In de roadmovie ‘Thelma & Louise’ (1990) is ze 
‘damn cool’ als Louise. 
| In de zalen vanaf 27 februari.

Les chevaux de Dieu
✪ ✪ ✪ ✪ ✪
Regisseur: Nabil Ayouch (My Land)

Verhaallijn Bij een reeks zelfmoordaanslagen in Casablanca laten op 

16 mei 2003 meer dan veertig mensen het leven. Nabil Ayouch 

kruipt onder de huid van de jonge terroristen en richt de camera op 

de sloppenwijken waarin ze opgroeiden en toont tien jaar van hun 

misvormende jeugd. Als een tegelijk volleerd sociaal assistent en 

prima gestalttherapeut verklaart hij zo hun verscheurende daad.   

De sterkste scène Drie goede vrienden plonsen elkaar nat in het 

water van een rivier. Jong en speels. Op de dag dat ze zelfmoord 

zullen plegen in naam van Allah. 

Onze mening Ayouch raapt geen verhaal samen uit CNN-beelden, 

maar dompelt zich onder in het ware leven in de Marokkaanse 

sloppenwijken. Hij werkt niet met acteurs, maar met plaatselijke 

bewoners. Terrorisme wordt in zijn film niet verklaard vanuit een 

antiwesters denken. Jezelf opblazen doe je niet voor 72 maagden in 

een paradijs, maar omdat je arm bent en geen uitweg ziet in een 

milieu, waar je als een hond  moet vechten om een been en contact 

met meisjes door hun broers wordt verboden.  

Toch is ‘Les chevaux de Dieu’ zowel een sociaal drama als een 

psychologisch portret. Door te focussen op de verhouding tussen 

twee broers, toont Ayouch aan dat ook kleinmenselijke gebeurtenis-

sen en de rol in het gezin doorslaggevend zijn. Zijn duik in de 

‘banlieue’ is trefzeker claustrofobisch, zijn helikoptershots tonen de 

omvang van duizenden minidrama’s. 

Als deze film je bevalt, kijk dan ook naar… Paradise Now (Hany 

Abu-Assad), Cidade de Deus (Fernando Meirelles, Katia Lund)
| Nu in de zalen.
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The masTer✪ ✪ ✪
Regisseur: Paul Thomas Anderson (Magnolia, There Will Be Blood)

De verhaallijn Lancaster Dodd is een 
goeroe aan het begin van de jaren ’50. 
Zijn leer verklaart het gedrag van zijn 
volgelingen vanuit hun ‘vorige levens’, 
maar draait vooral rond de eigenliefde 
van zijn bedenker. Dodd spint een web 
van manipulatie en de seksueel 
geobsedeerde neuroot Freddie Quell is 
een vogel voor de kat. 
Onze mening ‘Leerling’ Freddie heeft 
de vrijheid weg te vliegen, maar wordt 
afhankelijk gemaakt met omhelzingen 
en valse vriendschap. Kleineren om te 
kunnen oprapen. Freddie dient als 
spiegel van een narcis, als bewijs van 
oppermacht. Regisseur Paul Thomas 

Anderson zet dit spel knap neer. 
Minpuntje: de geschiedenis van Freddie 
wordt oeverloos uitgesponnen, terwijl 
ze weinig ter zake doet.    
De sterkste scène In een ultiem gesprek 
chanteert de meester zijn leerling: hij 
mag blijven, zo niet wil hij hem nooit 
meer zien. Met zijn krokodillentranen 
en lieflijk lied wentelt hij zich vooral in 
zelfmedelijden. 
De oneliner van de film “Vergeet je 
zorgen, die wachten wel. Je herinnerin-
gen zijn niet uitgenodigd.”
Als deze film je bevalt, kijk dan ook 
naar… Capote (Bennett Miller), Punch 
Drunk Love (Paul Thomas Anderson).

sighTseers✪ ✪
Regisseur: Ben Wheatley (Kill List)

De verhaallijn Tina is een dertiger die nog bij haar 
verstikkende moeder woont. Haar nieuwe vriendje Chris 
‘bevrijdt’ haar door haar mee te nemen op roadtrip met 
z’n mobilhome. Chris vertoont echter al snel psychopa-
thische trekjes. Mensen die asociaal of arrogant zijn, 
ruimt hij gewoon uit de weg. De roadtrip laat een 
bloedspoor achter. 
Onze mening ‘Sightseers’ is een sociaal drama, vermomd 
als komische prent. De galgenhumor is verfrissend en 
hoofdpersonages Chris en Tina zijn, hoe extreem ook, 
herkenbaar. De rosse Chris is hoogsensitief en ontspoort 
als iemand anders zich niet aan ‘de regels’ houdt, maar 
voor zichzelf is hij veel minder streng. Tina loopt als een 
volgzaam schaapje achter haar verlichte herder en gaat 
een tikkeltje te ver in zijn hobby mee. 

Wheatly vertelt een schrijnend verhaal zonder tranen  
en tuiten en dat werkt. Helaas valt de plot stil zodra de 
pionnen zijn neergezet: ‘Sightseers’ mist een goede 
ontknoping en valt in herhaling.  
De sterkste scène Op een tram in het trammuseum 
gooit een  toerist de wikkel van zijn ijsje op de grond. 
Door in slow motion op het vallende papiertje in te 
zoomen, toont de camera hoe een banaal feit een drama 
wordt in het hoofd van Chris. 
Dé oneliner van de film “Ik wil alleen vrees en ontzag 
inboezemen.”
Als deze film je bevalt, kijk dan ook naar…
The Idiots (Lars von Trier)
| Met Alice Low (tv-serie Skins), Steve Oram. In de zalen 
vanaf 20 februari.

lore✪ ✪
Regisseur: Cate Shortland (Somersault)

De verhaallijn Als bij de Bevrijding en de dood van de 
Führer haar naziouders door geallieerde troepen worden 
opgepakt, staat Lore alleen in voor de opvoeding van haar 
jongere zus en broers. Het verleden van hun ouders wekt 
weinig medeleven op. In een strijd om te overleven wordt 
Lore afhankelijk van een joodse jongen en is ze verplicht haar 
de denkbeelden die haar ouders haar bijbrachten te herzien.  
Onze mening ‘Lore’ begint waar ‘Schindler’s List’ stopt. 
Het leed van de concentratiekampen maakt plaats voor 
minder populair verdriet, het verdriet van de ‘slechte-
riken’ en vooral dat van hun nageslacht. Regisseur Cate 
Shortland toont hoe een nieuwe generatie gebukt gaat 

onder de wandaden van de vorige. Wie zich openstelt en 
laat meeslepen in het verhaal ziet voorbij het trage 
tempo de poëzie, zij het in de vorm van een treurdicht. 
De film is ernstig en bij momenten loodzwaar. Levendi-
gere scènes hadden meer afwisseling kunnen brengen.  
De sterkste scène In een opvangkamp ziet Lore foto’s uit 
de concentratiekampen en beseft ze geleidelijk wat haar 
vader als naziofficier moet hebben aangericht.  
Als deze film je bevalt, kijk dan ook naar… Das Weisse 
Band (Michael Haneke)
| Met Saskia Rosendahl (Für Elise).
In de zalen vanaf 20 februari.

| Met Philip Seymour Hoffman (Before the Devil Knows 
You’re Dead), Joaquin Phoenix (Walk the Line), Amy 
Adams (Trouble with the Curve). In de zalen vanaf 6 maart.


